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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2022-05-23 
Anslaget sätts upp: 2022-05-24             Anslaget tas ned:2022-06-15 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

        Åsa Urberg 

Plats och tid 
Landsort, 2022-05-23 kl. 16.03- 17.26 

Beslutande 
Bo Persson (L) ordförande 
Margita Ljusberg (M) 
Linnea Johansson (KD) 
Christina Sönnergren (M) 
Christer Dahl (S) 
Daniel Jobark (S) 
Lou-Lou Hillstad (SN) 
Annette Merio (V) 
Björn Larsson (SD) 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Margaretha Gustavson (M) 
Kjell Gustavsson (C) 
Pontus Platemark (S)              
Lennart Thunqvist (MP) 
Johann Wolff (SD) 

 

Övriga deltagare 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid 
Marie Ekenstierna, controller KSF 
Anette Pettersson, enhetschef förening och anläggning 

 

Paragrafer 
§§ 17–30 

Justeringens plats och tid Kultur- och fritidsavdelningen, plan 4, hus A 2022-05-23 kl. 15.00 

Underskrifter 
 
 
 
 
Bo Persson (L) 
Ordförande 

Christer Dahl (S) 
Justerare 

 
  
 
 
Åsa Urberg 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 
 

  Val av justerare 
 

  17/22 Fastställande av dagordning 
 

  18/22 Presentation av ny enhetschef Förening och anläggning 
 

  19/22 Medborgarundersökningen 
 

  20/22 Medarbetarenkäten 
 

  Beslutspunkter 
 

§ 21/22 Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 1, 2022  

§ 22/22 Inriktningsbeslut om att upphandla ett hyreskontrakt för idrottshall i Ösmo 
kommundel under eftermiddagar och helger av en extern aktör 

 

§ 23/22 Svar på remiss - revidering av taxa för kopia av allmän handling  

§ 24/22 Sammanställning av e-förslag maj 2022  

§ 25/22 Svar på återremiss - Äskande av medel för ökade energikostnader för föreningar 
med egna lokaler 

 

§ 26/22 Återkallande av tidigare beslut gällande Bokbuss  

§ 27/22 Fördelning av kontaktpolitikeruppdraget maj-december 2022  

  28/22 Anmälningsärenden, synpunkter och klagomål 
 

  
29/22 Redovisning av delegationsbeslut  

  
30/22 Övriga frågor  

   
 

  



 

PROTOKOLL Sida 3(13) 
Kultur- och fritidsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

17/22 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med tillägg av övriga frågor. 

 

 

18/22 Presentation av ny enhetschef Förening och anläggning 
Anette Pettersson, ny enhetschef förening och anläggning presenterar sig för nämnden. 

 

 

19/22 Medborgarundersökningen 
Medborgarundersökningen kommer att redovisas vid ett senare tillfälle. 

 

 

20/22 Medarbetarenkäten 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, redogör för senaste medarbetarenkätens 
resultat. 
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§ 21/22 KFN/2022/0003/042–4 

Kultur- och fritidsnämndens tertialrapport 1, 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna tertialrapport 1, 2022 och lägga den till handlingarna 

Reservationer och särskilda yttranden 
Christer Dahl (S) och Daniel Jobark (S) lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendet 
Kultur- och fritidsavdelningen har fokuserat på att komma igång ordentligt efter pandemin och har 
bland annat arbetat med kultur- och aktivitetszon Stora Vika, där byggnationer snart ska komma 
igång. Utvecklingsplanen för Lövhagen ligger hos Kommunstyrelsen i avvaktan på beslut om vad i 
planen som ska realiseras. 

Flera utåtriktade aktiviteter har skett under perioden såsom LOV-aktiviteter, nattvandring och UNG 
fritids mobila verksamhet. Konstgräsplanen på Kvarnängen är så gott som färdig och i startgroparna 
står också renovering av fotbollsplanen i Backlura och en kombinerad kickbike- och skateramp i 
Sorunda. 
 
Av kultur- och fritidsnämndens verksamhetsdelar är det enbart bibliotek som är lagstadgad. Det är i 
stort sett upp till varje kommun att själv utforma verksamhet, omfattning och budget. Istället spelar 
tradition och kommuninvånarnas förväntningar en stor roll i hur verksamheten formerats och ser ut. 
Detta innebär en flexibilitet både vad det gäller att reglera kostnader och att fokusera på 
måluppfyllelse. 

Nämndens måluppfyllelse är mycket beroende på de förväntningar som kommuninvånarna har och 
hur nämnden lever upp till dessa. 

Under tertial 1 har inget som påverkar möjlighet till budgethållning och måluppfyllelse hänt. 
 
Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott om 1,4 miljoner kronor mot budget per den sista 
april. Överskottet återfinns framförallt på driftssidan där de större kostnaderna gällande kultur- och 
fritidsaktivitet uppstår först under sommarmånaderna och även några större aktiviteter under 
hösten. Verksamheten prognostiserar en budget i balans vid året slut. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Godkänna tertialrapport 1, 2022 och lägga den till handlingarna 

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens Tertialrapport 1, 2022 
 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi 
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§ 22/22 KFN/2021/0059/821–8 

Inriktningsbeslut om att upphandla ett hyreskontrakt för 
idrottshall i Ösmo kommundel under eftermiddagar och helger 
av en extern aktör 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. äska medel av kommunstyrelsen enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. uppdra till kultur- och fritidsavdelningen att hyra in en idrottshall i Ösmo kommundel enligt 

bedömningen 

Ärendet 
Kommunen bör i första hand sträva efter en lösning där en skola är med och finansierar hallen. Då 
det kommer att dröja innan en ny kommunal skola med idrottshall byggs bör en inhyrning från en 
extern aktör övervägas. Med detta som ingångsvärde framstår den kommande skolan i Källberga 
som det mest tilltalande alternativet givet att kostnadsnivån är marknadsmässig och villkoren i övrigt 
är rimliga. Viktiga villkor är bland annat tillgänglighet, såväl fysiskt som tidsmässigt kvällar och 
helger, samt tillräcklig tillgång till förråd för föreningslivet.  

Skolan planeras vara färdigställd till läsåret 2023/2024 enligt 
www.raoulwallenbergskolan.se/skolor/rws-kallberga/ 

Kultur- och fritidsnämnden har inte de ekonomiska förutsättningarna för att hyra en extern 
idrottshall och kultur- och fritidsavdelningen föreslår därför att resurser tillförs nämnden med 800 till 
1 000 tusen kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. äska medel av kommunstyrelsen enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. uppdra till kultur- och fritidsavdelningen att hyra in en idrottshall i Ösmo kommundel enligt 

bedömningen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. äska medel av kommunstyrelsen enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. uppdra till kultur- och fritidsavdelningen att hyra in en idrottshall i Ösmo kommundel enligt 

bedömningen 

Beslutsunderlag 
Ärende Idrottshall i Källberga KFN/2021/0059/821 

Skickas till 
Akten, KSF, KSF ekonomi, KSF Fastighet 
 

 

  

http://www.raoulwallenbergskolan.se/skolor/rws-kallberga/
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§ 23/22 KFN/2022/0026/003–4 

Svar på remiss - revidering av taxa för kopia av allmän 
handling 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar till kommunarkivet 

Ärendet 
De föreslagna förändringarna  
Taxan har reviderats och skrivits om för att vara tydligare, dessutom har tillämpningsanvisningen 
förtydligats och uppdaterats. Den stora förändringen som föreslås som påverkar nämnderna är att 
antalet gratis sidor ökar från 19 till 99. Detta görs främst för att kostnaden för arbetet med att 
hantera en betalning för 20 sidor vida överstiger det fakturerade beloppet. Antalet sidor som man 
kan få ut gratis höjs därför till en nivå där kostnaden för kopiering motiverar arbetet med att 
fakturera för kopian. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar till kommunarkivet 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lämna kultur- och fritidsavdelningens svar till kommunarkivet 
 

Beslutsunderlag 
Förslag på revidering av Tillämpningsanvisning till taxa för kopia av allmän handling 
Förslag på revidering av Taxa för kopia av allmän handling 
Gällande Tillämpningsanvisning till taxa för kopia av allmän handling 
Gällande Taxa för kopia av allmän handling 
 

Skickas till 
Kommunarkivarie, KSF, Akten, Biblioteket 
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§ 24/22 KFN/2022/0015/061–8 

Sammanställning av e-förslag maj 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att  
1. anse förslaget om aktivitetsbana besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att låta badstegar i Hamnvik och Nicksta badplatser sitta 
kvar under säsongen 2022/2023 

Ärendet 
Kultur och fritidsnämnden har fått två e-förslag att besvara: Aktivitetsbana för barn i Stadhusparken 
eller i Svandammsparken, inkom 2021-11-15. Badstege för till exempel vinterbad, inkom 2022-01- 
09. Kultur och fritidsavdelningen har inför beredning av ärendena kommunicerat med 
stadsmiljöavdelningen och lämnat begäran om yttrande från samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Aktivitetsbana för barn  
Det finns idag en helt nybyggd lekplats som även innehåller aktivitetsytor för barn på Nicksta med 
klättervägg, klätternät, lekhus, balanslek, rutschbanor och gungor. Klätterställningen i 
Svandammsparken är både en lekplats och ett utegym. Här finns också en klätterställning som 
passar extra bra för den som har en funktionsnedsättning. Kultur- och fritidsavdelningen anser att 
dessa aktivitetsytor uppfyller de behov som förslagsställaren beskriver och att det därför inte i 
nuläget är aktuellt att planera för nya aktivitetsplatser i centrala Nynäshamn. Det bör också tilläggas 
att ett större projekt med att förnya och komplettera kommunens lekplatser är på gång.  

Badstegar för till exempel vinterbad  
Kultur- och fritidsavdelningen föreslår inför säsong 2022/2023 att stegar i Hamnvik och på Nicksta 
behålls i vattnet och att samhällsbyggnadsförvaltningen ser till att de underhålls om behov uppstår 
under perioden. Hamnvik och Nicksta ligger centralt för en stor del av kommuninvånare i tätorten 
och är tillgängligt med buss och bil för de som bor i andra kommundelar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att  
1. anse förslaget om aktivitetsbana besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att låta badstegar i Hamnvik och Nicksta badplatser sitta 
kvar under säsongen 2022/2023 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur och fritidsnämnden beslutar att  
1. anse förslaget om aktivitetsbana besvarat enligt kultur- och fritidsavdelningens bedömning  
2. föreslå samhällsbyggnadsförvaltningen att låta badstegar i Hamnvik och Nicksta badplatser sitta 
kvar under säsongen 2022/2023 

Beslutsunderlag 
KFN/2022/0015/061–2 

Skickas till 
Akten, förslagsställarna, KSF, SBF  
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§ 25/22 KFN/2021/0002/041–26 

Svar på återremiss - Äskande av medel för ökade 
energikostnader för föreningar med egna lokaler 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återta äskandet om 300 000 i extra medel av kommunstyrelsen för att kunna kompensera 
föreningar med egna lokaler för ökade energikostnader under vintern 2021/22 

Ärendet 
Under vintern 2021/2022 har föreningar i Nynäshamns kommun, med egna lokaler, fått ökade 
energikostnader. För en del föreningar har det inneburit mer än en fördubbling av tidigare 
kostnader. Flera ideella föreningar har svårt att klara dessa kostnader efter att under 2 år haft en 
begränsad verksamhet med inkomstbortfall under pandemin. Kultur- och fritidsnämnden äskade för 
detta 300 000 kr ur kommunstyrelsens ofördelade medel till de föreningar som ansöker/ansökt om 
stöd. Kommunstyrelseförvaltningen föreslog ett avslag på äskandet, men ärendet återremitterades i 
kommunstyrelsens arbetsutskott för ett förtydligande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återta äskandet om 300 000 i extra medel av kommunstyrelsen för att kunna kompensera 
föreningar med egna lokaler för ökade energikostnader under vintern 2021/22 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återta äskandet om 300 000 i extra medel av kommunstyrelsen för att kunna kompensera 
föreningar med egna lokaler för ökade energikostnader under vintern 2021/22 

Beslutsunderlag 
Beslut KS au KFN/2021/0002/041–21 
Ärende KFN/2021/0002/041–19 
 

Skickas till 
Akten, KSF ekonomi, KSF 
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§ 26/22 KFN/2021/0002/041–26 

Återkallande av tidigare beslut gällande Bokbuss 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återkalla tidigare investeringsbeslut gällande bokbussen 

Ärendet 
2022 finns 1,5 miljoner kronor avsatt i kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget. Då 
biblioteket valt att leasa den nya bokbussen från kommunens fordonsenhet återkallas tidigare 
investeringsbeslut.  

I nämndens svar på budgetremiss äskas 300 tusen kronor i driftsbudgeten för leasing och andra 
kostnader knutna till bussen. Denna summa motsvarar den kostnad som skulle uppstått i 
kapitalkostnad och avskrivningar samt drift av bussen. 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återkalla tidigare investeringsbeslut gällande bokbussen  
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. återkalla tidigare investeringsbeslut gällande bokbussen 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0002/041–23 
Beslut KFN/2021/0002/041–9 
 

Skickas till 
Akten, Biblioteket, controller 
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§ 27/22 KFN/2021/0019/800–13 

Fördelning av kontaktpolitikeruppdraget maj-december 2022 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och 
fritidsnämnden maj-december 2022. 

Ärendet 
Uppdraget  
Uppdraget som kontaktpolitiker innebär att skaffa sig en översiktlig bild av hur det fungerar för dem 
som verksamheten är till för, samt att vara en länk mellan verksamhet och nämnd.  
Att göra ett kontaktpolitikerbesök i en verksamhet innebär att man kommer dit som gäst. Det krävs 
att besöket anmäls i god tid i förväg och att besöket godkänns av enhetschef eller gruppchef.  
Då flera ledamöter är kontaktpolitiker för samma verksamhet/verksamheter är det viktigt att de 
kommer överens om vem som kontaktar vilken verksamhet.  
 
Syfte  
Syftet med uppdraget är att få kunskaper om verksamheten vilket görs genom till exempel samtal 
med personal och besökare. Det kan också vara av vikt att sätta sig in i hur det går med 
måluppföljning, vilka kända utmaningar som finns samt hur verksamhetens framtid ser ut. 
Kontaktpolitikeruppdraget innebär också att lyssna och ge energi. Kontaktpolitiker ska inte fungera 
som ställföreträdande fackombud. 
 
Arvodering 
Kontaktpolitiker har rätt till ersättning för kontaktpolitikeruppdrag max fem (5) timmar per år 
uppdelat på högst två verksamhetsbesök.  
Rapporten och ”Blankett B – begäran om sammanträdesarvode” ska skickas till nämndsekreterare 
för att arvode ska betalas ut.  
Kontaktpolitiker kan begära ersättning för förlorad arbetsinkomst under tiden denne erhållit arvode 
för kontaktpolitikeruppdraget. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och 
fritidsnämnden maj-december 2022. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. godkänna förvaltningens förslag på fördelning av kontaktpolitikeruppdrag för kultur- och 
fritidsnämnden maj-december 2022. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande KFN/2021/0019/800–11 
Bilaga - Riktlinjer för kultur- och fritidsnämndens kontaktpolitikerverksamhet antagen 2021-11-15 
 

Skickas till 
Akten, Biblioteket, UNG fritid, Förening och anläggning 
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28/22 Anmälningsärenden, synpunkter och klagomål 
 

- Ordförandebeslut - Undertecknande av avtal om användningsrätt av bild 

- Revisionsrapport - Granskning kring barn och ungas psykiska ohälsa. 

- Dataskyddsombudets planerade granskningar 2022 
 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. lägga anmälningsärendena till handlingarna 
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29/22 Redovisning av delegationsbeslut 
 

KFN/2022/0001/002–1 Delegationsbeslut - Konstinköp 2022 

KFN/2022/0001/002–2 Ansökan om statsbidrag för 2022 för att öka kunskapen om hbtqi-personers 
situation och för att främja fysiska och digitala mötesplatser för målgruppen 

KFN/2022/0001/002–5 Delegationslista 1/22 - verksamhetsbidrag.pdf 

KFN/2022/0001/002–6 Delegationslista 2/22 Verksamhetsbidrag del 1 2022.pdf 

KFN/2022/0001/002–8 Delegationslista 3 2022 - samlingslokaler 

KFN/2022/0001/002–10 Delegationslista 4 Verksamhetsbidrag del 2 och 3 

KFN/2022/0001/002–13 Delegationsbeslut lista 5 - Studieförbund 

KFN/2022/0001/002–15 Delegationsbeslut Investering Matthissar i Gröndalshallen 

KFN/2022/0001/002–19 Delegationsbeslut – Boktråg till biblioteket 

 

 

 

Kultur- och fritidsnämndens beslut 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att 

1. Lägga redovisning av delegationsbeslut till handlingarna 

Skickas till 
Akten 
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30/22 Övriga frågor 
Bidragsredovisning 
Hans-Martin Akleye, avdelningschef kultur- och fritid, informerar om att avdelningen återkommer 
med en redovisning av bidrag vid ett senare sammanträde. 

Hembygdsföreningar - ekonomi 
Christer Dahl (S) informerar om att Hembygdsgården i Nynäshamn har skickat ut ett mejl om att de 
har svårt att bedriva verksamheten på grund av för liten budget. Lou-Lou Hillstad (SN) tillägger att 
det ser liknande ut för Sorunda hembygdsgård. Anette Pettersson, enhetschef förening och 
anläggning, inflikar att de kan söka evenemangsbidrag.  

UNG fritid - personal 
Christer Dahl (S) tar upp frågan om att han vid ett tidigare sammanträde föreslagit en förstärkning 
av personalen på UNG fritid. Hans-Martin Akleye informerar om att budgetförutsättningarna har 
förändrats. Nästa år höjs PO-avgifterna med över 3% och man beräknar en kostnadsökning på 
minst 7,2%. Det kan bli svårt att få extra medel för att tillsätta personal. Marie Ekenstierna, 
controller KSF inflikar de ökade personalkostnaderna kommer att påverka budget för en del av de 
ordinarie kostnaderna negativt. 

Sommarjobbare i kultur- och fritidsnämndens verksamheter 
Lennart Thunqvist (MP) undrar om kultur- och fritidsavdelningen har några sommarjobbare i 
verksamheterna denna säsong. Hans-Martin Akleye svarar att det finns sommarjobbare under tre 
perioder på biblioteket, främst i samband med utställningen Dino de Lux. UNG fritid kommer också 
att ha sommarjobbare. Simhallen och Kvarnängen kommer inte att ha några sommarjobbare. 
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